FORTEX - AGS, a.s.
Cenová nabídka
Jméno:

FORTEX - AGS, a.s.

Sídlo:

Jílová 1550/1, 78792 Šumperk

IČO:

00150584

Info email:

autosalon@fortex-ags.cz

DIČ:

CZ699000025

Tel:

583 301511

Zapsaný v OR:

Krajský soud v Ostravě B.95 a.s.

Bankovní spojení:

Komerční banka Šumperk 317841/100

IBAN:

BIC/SWIFT:

Zástupce:

Saxa Radim Mobil: +420724118665 Email: saxa@fortex-ags.cz

Jméno:
Sídlo/Bydliště:

,

IČO/RČ/č.OP:

Info email:

DIČ:

Tel:

Zástupce:

Mobil: Email:

Tovární značka:

Volkswagen

Model:

Nový Golf Variant Highline 2,0 TDI 6G

BV546X05

Objem motoru:

1968 ccm

Barva vozu:

Bílá Silver metalíza

Výkon kW/k:

110/150

Barva potahů:

Titanově černá

Převodovka:

6-stupňová převodovka

Kód barvy:

K8K8 / TW

Číslo karoserie:

WVWZZZAUZHP753681

Číslo komise:

0709631

Poznámky:

Cena vozidla
Cena vozidla v CZK včetně 21% DPH:
Základní cena vozidla
Barva vozidla / obj. kód: Bílá Silver metalíza / K8K8

638 900,-15 000,--

Zvláštní výbava / obj. kód:
17" kola z lehkých slitin "Karlskoga" / PJ6
15 500,-- 7 J x 17
- pneumatiky 225/45 R 17
- zajištění proti krádeži
App-Connect včetně "Volkswagen Media / 9WX
5 100,-Control"
- propojení smartphone s infotaintmentem vozu (rádio, navigace)
- CarPlay a Android Auto nejsou podporovány v ČR
- seznam telefonů aktuálně podporujících Mirrorlink 1.1 je na mirrorlink.com
Automat. parkovací asistent Park Assist / 7X5
4 100,-umožňující zaparkování částečně bez zásahu řidiče
- Parkpilot se signalizací vzdálenosti od překážek směrem dopředu i dozadu, zobrazení situace na displeji
- automatické sklopení zrcátka spolujezdce při zařazení zpátečky
Lane Assist & Dynamic Light Assist Plus / P23
16 400,-- čtení dopravních značek
- systém pro udržování vozu v jízdním pruhu - varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu zásahem do
řízení
- dynamická regulace dálkových světlometů umožňující trvalé použití dálkových světel bez oslňování vozů v
protisměru
LED světlomety pro Dynamic Light Assist / PXC
36 900,-- s dynamickým přisvětlování zatáček
- četně LED denního svícení
- regulace dálkového svícení(v závislosti na rychlosti, od cca 100km/h zvýšení svítivosti)
- dynamické přisvětlování zatáček
- neobsahuje Dynamic Light Assist
Navigace Discover Media / PND 7RE YOW
22 500,--

- 8" barevný dotykový displej
- 8 reproduktorů
- FM příjem
- slot na SD kartu
- USB
- Bluetooth handsfree
- Aux-in zdířka
- navigační data pro Evropu
- Car-Net "Guide & Inform" na 3 roky
- připojení mobilního zařízení
- Volkswagen Media Control
Paket Zrcátka / 6XQ
5 100,-- vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, sklopná, vyhřívaná
- automatické naklonění vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při zařazení zpátečky
- osvětlení okolí
Palubní počítač Premium / 9S6
2 400,-PreCrash / 7W1
3 600,-- proaktivní bezpečnostní systém
- v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému dovření oken, příp.
panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů
Řídící kód / S0C
0,-Telefonní rozhraní "Comfort" / 9IQ UQ5
9 500,-- bluetooth připojení
- indukční nabíjení telefonu
- 2x USB také pro Apple
Volba profilu jízdy / PDA
4 200,-- nastavuje chování vozu (pohon, řízení, převodovku DSG, světlomety), ale nenastavuje podvozek a tlumiče.
- na výběr mezi profily Normal, Comfort, Sport, Eco nebo Individual.
- funkce Sport HMI (zobrazení sportovních jízdních dat na displeji infotainmentu)
Zimní paket / WW1
16 600,-- vyhřívané přední sedačky
- vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla, ostřikovače světlometů
- ukazatel stavu nádržky ostřikovačů
Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH:

795 800,--

Konečná cena vozidla včetně 21% DPH:
21% DPH:
Konečná cena vozidla bez DPH:

795 800,-138 114,-657 686,--

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek
uvedeno.
Šumperk, dne: 04.03.2017

Sériová výbava vozu Volkswagen Nový Golf Variant Highline 2,0 TDI 6G:
-

Adaptivní tempomat s funkcí Front Assist
a City Break
- automatická regulace odstupu od vpředu
jedoucího vozu do 210 km/h s funkcí
Front Assist
- zkrácení brzdné dráhy a varování při
nebezpečném snížení odstupu
- funkce City Break - nouzové brzdění
(do 30 km/h)
- tempomat

-

Automatická klimatizace
"Air Care Climatronic"
- antialergenní filtr
- 2zónová
- klimatizovaná přihrádka spolujezdce

-

Multifunkční 3ramenný volant v kůži

- hlavice řadicí páky v kůži

-

Paket Světla a výhled
- funkce Coming Home a Leaving Home
- automatický spínač světlometů
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickou
clonou
- dešťový senzor

-

Rádio Composition Media
- 8" barevný dotykový displej
- 8 reproduktorů
- FM příjem
- slot na SD kartu
- USB také pro připojení Apple
- Bluetooth handsfree
- Aux-in zdířka

